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Звітність по сталому розвитку в світлі корпоративної соціальної відповідальності: економічні та правові
питання
Незалежне аудиторське підтвердження звітності зі сталого розвитку (ЗСР) є основою підвищення довіри до неї з боку
стейкхолдерів, її прозорості та надійності, а також засобом реалізації юридичної відповідальності компанії та свідченням
досягнення її легітимності перед суспільством. Підґрунтям надання такого підтвердження виступають стандарти виконання
аудиторських завдань у сфері сталого розвитку. Компаративний аналіз світової практики надання впевненості щодо ЗСР з
вітчизняними реаліями, здійснений на основі бази даних звітів українських компаній GRI за 2005-2014 роки, засвідчив
початковий етап розвитку такої практики з-поміж українських підприємств та необхідність посилення регулятивних зусиль
щодо визначення юридичного статусу стандартів аудиту ЗСР в Україні, забезпечення якості правового середовища та
розвитку ініціатив корпоративної соціальної відповідальності.
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Отчетность по стабильному развитию
экономические и правовые вопросы
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социальной

ответственности:

Независимое аудиторское подтверждение отчетности по стабильному развитию (ОСР) является основой повышения
доверия к ней со стороны стейкхолдеров, ее прозрачности и надежности, а также способом реализации юридической
ответственности компании и свидетельством достижения ее легитимности перед обществом. Обоснованием предоставления
такого подтверждения выступают стандарты исполнения аудиторских задач в сфере стабильного развития. Компаративный
анализ мировой практики предоставления уверенности относительно ОСР с отечественными реалиями, сделан на основе
базы данных отчетов украинских компаний GRI за 2005-2014 годы, засвидетельствовал начальный этап развития такой
практики среди украинских предприятий и необходимость усиления регуляторных усилий относительно определения
юридического статуса стандартов аудита ОСР в Украине, обеспечения качества правовой среды и развития инициатив
корпоративной социальной ответственности.
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